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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0836/2012 dėl nepakankamai skaidrios ir nešališkos transporto 
politikos Airijoje, kurią pateikė Airijos pilietis Martin Cunniffe organizacijos 
„West On Track“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas primygtinai ragina Airijos transporto departamentą užtikrinti, kad jo 
įvairiuose Airijos regionuose vykdoma transporto politika būtų skaidresnė ir labiau nešališka.
Atrodo, peticijos pateikėjas teigia, jog institucijos, teikdamos viešojo transporto paslaugas, 
investuodamos į krovinių vežimą geležinkelių transportu ir panaudodamos ES lėšas, tikėtina, 
diskriminuoja vakarinį ir šiaurės vakarinį šalies regionus. Prie peticijos pridedamas 
organizacijos pranešimas ir pagrindžiamieji dokumentai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Komisija patvirtina, kad Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) teikė ir toliau teikia 
didelę finansinę investavimo į Airijos transporto infrastruktūrą paramą. Šios investicijos buvo 
vykdomos abiejuose regionuose: 1) pasienio, viduriniame ir vakariniame (BMW) regione ir 2) 
pietiniame ir rytiniame regione, arba vykdant regionines programas arba nacionalines 
programas su tikslinių lėšų išmokomis kiekvienam regionui.

Išsamesnė informacija, susijusi su transporto srityje teikiama parama, pateikta pridėtame 
priede.
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Prieš Komisijai suteikiant pritarimą, ERPF finansavimo programoms, kurios minimos 
pirmiau, buvo vykdomos ex ante viešosios konsultacijos.

Galutinės 2000–2006 m. programų ataskaitos yra pateiktos ir yra vieša informacija.

Komisija pažymi, kad Airijos valdžios institucijos neprašė įtraukti (visą ar dalį) Vakarų 
geležinkelio koridorių kaip svarstytiną elementą rengiant TEN-T gairių peržiūrą. Be to, 
Komisija supranta, kad Airijos vyriausybė neplanuoja tiesti naujos geležinkelio linijos tarp 
Slaigo ir Londonderio, todėl, regis, dabartiniu ar ateities struktūrinio fondo programų 
laikotarpiais neiškils ES bendro finansavimo klausimas. 

Komisija mano, kad investicijų į viešojo transporto infrastruktūrą vieta ir pirmenybės tam 
teikimas – pirmiausia Airijos valdžios institucijų atsakomybė. Tai darydamos Airijos valdžios 
institucijos privalo atsižvelgti į sąnaudų ir naudos analizę ir į socialinius ir ekonominius tokių 
investicijų padarinius. Be to, Airijos valdžios institucijos privalo laikytis įvairių nuostatų ir 
procedūrų, susijusių su planavimo leidimo teikimu, o tai tam tikrais atvejais apima viešas 
konsultacijas.

Jeigu šios nacionalinės procedūros ar nuostatos pažeistos ar į jas neatsižvelgta, galima kreiptis 
į Airijos kompetentingus teismus ir (arba) administracinius teismus.“


